
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo dodatku objednatele: 3598D1/2020/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3598/2018!0IIVZKÚ ze

dne 22.11.2018

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava EUROVIA CS, a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena: Ing. Janem Klimšou, na

Mgr. Zuzanou Bajgarovou základě plné moci

Zapsána OR: u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 1561

 

 

 

IČO: 00845451 IČO: 45274924

DIČ: CZ00845451 ' DIČ: CZ45274924 (plátce DPH)

Peněžní ústav: společník 1 (správce)

Číslo účtu: a

dále jen objednatel HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem,

jednatelem

zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 10081

ICO: 47666374

DIČ: CZ47666374

společník 2

Společnosti EUROVIA CS, a.s. a

HYDROSPOR spol. s r.o. se na základě

smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne

15.8.2018 uzavřené podle § 2716 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

sdružili ve:

„Společnost Radvanice Bartovice 2018“

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod

oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská

658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

 

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě

citované V úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast

Radvanice, Bartovice včetně komunikace“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací V rozsahu dle

přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.
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Statutární město Ostrava

magistrát

čl. II.

Včl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce

V rozsahu dle přílohy c“:. 1 smlouvy, specifikované Evidenčním listem změny stavby č. 1, který se stává

součástí projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast

Radvanice a Bartovice“, z listopadu 2017, zpracované Ing. Renatou Fukovou, Bajgarova 637, 725 26

Ostrava — Krásné Pole“

čl. |||.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši + 416484483 Kč bez DPH,

a proto se původní znění odstavce 1. V čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

       

Cena bez DPH DPH Cena Vč. DPH

Rekonstrukce kanalizace ul. 11 049 552,85 Kč 2 320 406,10 Kc“: 13 369 958,95 Kc“:

Matušínského, Tomicova,

Třanovského

Rekonstrukce vodovodu a 39 161 376,42 Kc“: 8 223 889,05 Kč 47 385 265,47 Kč

kanalizace, oblast Radvanice a

Bartovice

Rekonstrukce vodovodu a 57 512 752,77 Kč 12 077 678,08 Kc“: 69 590 430,85 Kc“:

kanalizace Radvanice a Bartovice -

komunikace

CENA CELKEM 107 723 682,04 Kč 22 621 973,23 Kč 130 345 655,27 Kč“

čl. IV.

Včl. V. Termíny plnění, se bod c“:. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 125 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl.

XIII. této smlouvy.“

čl. V.

Včl. VII. Platebnípodmínky, se bod c“:. 5 nahrazuje tímto zněním:

„V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na měsíční zdanitelné plnění 2 samostatné faktury a to s plněním za vodovody a kanalizace

(dle projektů „Rekonstrukce kanalizace ul. Matušínského, Tomicova, Třanovského“ a „Rekonstrukce

vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice“) a za komunikace (projekt „Rekonstrukce

vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice — komunikace“), jejíž nedílnou součástí bude soupis

provedených prací V souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek

V nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou

organizací vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě

atechnickým dozorem objednatele. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny

objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla max. do

celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou

fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich

doručení objednateli“
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Statutární město Ostrava
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čl. VI.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 5 (Rekapitulace

objektů stavby), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

čl. VII.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění č. 3 — Plná moc tento

text:

„.č 4 — Evidenční list změny stavby č. 1

č. 5 — Rekapitulace objektů stavby“

čl. VIII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 03790/RM1822/57 ze dne 5.5.2020

Tento dodatek se uzavírá vsouladu sustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2018 zůstávají

nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

č. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

  

  

 

    

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: ostrava
Místo: Ostrava Ja n 35:2?ng saUan KIirpša ,

M Z Digitálně podepsal Mgr. 2235363923; We, '
g r. uza na Zuzana Bajgarové m:K.mga,gwenNm:m. V

serialNumbev=P514331

Dalum:2020.05.1213:01:56 +02‘00‘

Bajgarova' 33511032020051] 10:34:32 KI I msa

Mgr. Zuzana Bajgarová za společnost EUROVIA CS, a.s.

náměstkyně primátora Ing. Jan Klimša

na základě plné moci

 

. Digitálně podepsal

Ing~ I—adISIaV Ing. Ladislav Horák

H r ’ k Datum: 2020.05.13

O a 09:02:51 +02'00'

za společnost HYDROSPOR spol. s r.o.

Ing. Ladislav Horák

jednatel společnosti
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Statutární město Ostrava
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 3598/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 2

 

Evidenční list změny stavby (3. 1

 

NĚŠŠX'ÍÍVJÍŠÍÍT \CIŽíllor Štír/?i? it.“-indián 1‘ lJrirh/„iíílzr C1510 SO/EDS/ C'SIO zmeny Stthy'
_ _ /crslo zmeny SO/PS:

„.llltlvltlt , vuciíií: ln(iiíiaííulvnm

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3101!}l’iunnli/nrtvlll lVlí—lr'ÍíIuivn Žil) iii / 1 .

53.1111)1‘L1I1n11/‘11'1‘HI.1".H(l(-vr:<1v;1 fit) lu ] 2 "' ' 'i'

žít) *l/ li.-íírílííi ll'Í' LII. ílrzíjí'lirrvulítin: $() Ii / 3

15024 lítíímlíztuw HI.KuI\/in:.k;1 Žít) ;)1j / 4

St) 20 i(tiíiiíllztíco lil. lIviwtlonlnviivn Bt) 75> / 5   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 22.11.2018,

číslo smlouvy objednatele: 3598/2018 /O| IVZKU, čislo smlouvy zhotowtele:

Objednavalel: 310141111111 11117151105111.01, Mum-5mm«Mm .- íí lžštiíšltl /'»“—) Šití í):.l|:1v.i_ !( i( ) Mill Alf) fi! |

Zhotovitel: "5Íjixí,i|r315íiosí_ Radvanice Llartovíre ZG iii.“

 

|I151.1\'7an;1l;«l iíknvri, [hugwuva (iZi/, [% lili ()uluwu i\lrrzr írí: l'olc,

Genprojektant (autorský dohled): |("() 1 U" WW1

Technický dozor stavebníka ()\//\K .‘1 s. Ní'írlmkíii 28/31 ili, 72071 (Matin—m lu'ínírivskťí Ostravu,

(TDS): I(‘.(>:«15m3673
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Dodatek č. 1 K SOD č. 3598/2018/OIIVZKÚ

Popis a zdůvodnění změn:

 

Změna č. 111 -SO 15 Kanalizace ul. Menšikova

Tato změna měni rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul. Menšíkova. Dle schválené PD mají být provedeny celkem 8 x

krátké vložky, které řeší netěsné spole potrubí. Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a vyhodnocení

kamerového průzkumu se navrhuje provedení dlouhých vložek v celém rozsahu opravované kanalizace, tedy v délce 60,7 m

DN200 a 44,9 m DN300. Oprava protíspa'du potrubí v délce 34.49 m (DN200 KG) otevřeným výkopem,

Vliv na cenu: vlcepráce + 567,429.69 Kč bez DPH, měněpráce ~101.780.00 Kč bez DPH

 

Změna č. 1/2 -80 16 Kanalizace ul. Budovcova

Tato změna měni rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul. Budovcova. Dle schválené PD mají být provedeny celkem 9 x

krátké vložky. které řeší netěsne spoje potrubí a v úseku od RŠ 2390131 po RŠ 2390133 dlouhá vložka. Na základě

aktualizace současného stavu kanalizace a vyhodnocení kamerového průzkumu se navrhuje provedeni dlouhých vložek v

celém rozsahu opravovaně kanalizace, tedy v délce 75.2 m DN300. Oprava protíspádu potrubí v délce 5,5 m (DNBOO KG)

otevřeným výkopem. Oprava dlouhou vložkou v úseku od RŠ 2390131 po RŠ2390133 „která vyhovuje navrhované změně

bude provedena dle schválené PD

Vliv na cenu: vícepráce + 39336320 Kč bez DPH. méněpráce „ 53.120,00 Kč bez DPH

 

Změna č. 1/3 ~80 17 Kanalizace ul. Sčerbovského

Tato změna mění rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul. Sčerbovskeho. Dle schválené PD maji být provedeny celkem

16 x krátké vložky, které řeší netěsné spoje potrubí a v úsecích RŠ 2377585 - RS 2381839, RŠ 2381839 - RŠ2380677 a RŠ

2104122 - RŠ 2384797dlouhá vložka. Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a a vyhodnoceni kamerového

průzkumu se navrhuje provedení dlouhých vložek v celém rozsahu opravované kanalizace, tedy v délce 80,04 m DN300 a

délce 61.8 m DN400. Oprava protispádu potrubí v délce 5.0 m DN300 otevřeným výkopem. Opravy dlouhou vložkou v

úsecích RŠ 2377585 — RŠ 2381839. RS 2381839 . RŠ2380577 a RŠ 2104122 - RS 2384797. které vyhovují navrhované

změně budou provedeny dle schválené PD.

Vliv na cenu: víceprace + 992.701,84 Kč bez DPH, ménépráce — 26493000 Kč bez DPH

 

Změna č. 1/4 -SO 24 Kanalizace ul. Karvinská

Tato změna mění rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul, Karvinská. Dle schválené PD mají být provedeny celkem 12 x

krátké vložky, které řeší netěsné spoje potrubí, Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a vyhodnocení

kamerového průzkumu se navrhuje provedení dlouhých vložek v celém rozsahu opravované kanalizace, tedy v délce 118 m

DN300 a délce 42.6 m DN500. Da'le pak oprava protispádu potrubí v délce 22.4 (DN300 KT) otevřeným výkopem

Vliv na cenu: vicepráce + 1.071.939.81 Kč bez DPH, méněpráce — 140310.00 Kč bez DPH

 

Změna č. 1/5 -SO 25 Knalizace ul. Hviezdoslavova

Tato změna mění rozsah bezvýkopové opravy kanalizace na ul, Hviezdaslovava. Die schválené PD mají být provedeny

celkem 18 x krátké vložky. které řeší netěsné spoje potrubí a v úseku RŠ 2104130 - RŠ 2104128 dlouhá vložka v úseku mezi

RŠ. Na základě aktualizace současného stavu kanalizace a za vyhodnoceni kamerového pruzkumu se navrhuje provedení

dlouhých vložek v celém rozsahu opravovane kanalizace, tedy v délce 20.5 m DN400 a v délce 245.8511] DN500. Dále pak

oprava protispadu potrubí v délce 12.0 m (DN500 KG) otevřeným výkopem. Oprava dlouhou vložkou v úsecích RŠ 2104130 -

RŠ2104128, které vyhovují navrhované změně budou provedeny dle schválené PD.

Vliv na cenu: vlcepráce + 1.951.690.29 Kč bez DPH, méněpráce — 252.140, 00 Kč bez DPH

 

časový vliv na plnění

SOD:  MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 15 týdnů l NEMÁ—VHV 
  Údaje v Kč bez DPH:

„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace“
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Cena navrhovaných 132221;;ZZII12;222:I; Hodnota změny 0/ Celkový cenový nárust %

Viceprací řešeného ZL ' ' ZL (VP+MP <' 151% nebo 50%) " (VP-MP < 30%)

/'1 53! f '! 731,83 fl ?? 73000 :'3 7'65}, dll—“1,83 58,5%) 4 HM. lil/31183 13402

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 1 x Zhotovitel

2) Rozpočty k jednotlivým změnám — méněpráce / vícepráce l x Objednalnl

3) Zápis z kontr. dne č. 13 (viz bod (3. 23 a příloha č. 3) 1 x TDS

4) Stanovisko TDS 1 x Provozovatel

5) Stanovisko AD 1 )( Projektant (AD)

6) Stanovisko provozovatele

    
 

Vyjádření- souhlas se změnami:

 

 

  

   

  

Zhotovitel: datum 3/13 5/020

 

Projektant (autorský

dohled): “alum Z 7 . 3. Mo

   

Provozovatel:

   

datum 2 7 _1_ 2WU

 

datum 27.1 )l/Il')

 

Objednatel:    datum 21 ]_ 'jL/lb

Tento Evidenční list změny stav yje po a em pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součásti Evidenčního listu

změny stavby jsou přílohyj které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a

  
 

     

ménépraci".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré 4
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Příloha č. 5 ke smlouvě č. 3598/2018/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

 

 

 

   

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

M_Ova_053118r_sdruz

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice, včetně komunikací

19 7 2018

Statutární město Ostrava

Společnost Radvanice Bartowce 2018 _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtu 4 164 844,83 5 039 462,24

D1 Dodatek č.1 4 164 84483 5 O39 46224

ZL1 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a 4 1134 844 83 5 039 4132 24

Bartowce

SO15 SO 15 UI. Menšikova - kanalizace 465 13-19 89 563 36.12

8016 SO 16 Ul. Budovcova - kanalizace 340 243 20 411 694 27

SO17 SO17 UI. Ščerbovskeho - kanalizace 727 771.84 880 503.93

SO24 SO 24 UI. Karvinská - kanalizace 931629 81 1 127 272.07

SO25 SO 25 UI. Hviezdoslavova - kanalizace 1 699 550 29 2 056 455 85
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